
Lesopôdohospodárske 

pozemkové 

spo ločenstvo 

Matiašovce 

IA š O 

Názov: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce 

Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 
IČO: 31988962, DIČ: 2020710142, IČ DPH : neplatca DPH 

www.lppsmatiasovce .webnode.sk; e- mail: lpps.matiasaovce@gmail.com; 

tel. kontakt: +421 948 150 405 

Bankové spojenie: IBAN: SK60 0900 0000 0000 9328 7994; SWIFT/BIC: GIBASKBX 

Register pozemkových spoločenstiev Ministerstvo vnútra; Obvodného úradu v Kežmarku, pozemkový a lesný 
odbor, okres Kežmarok; registračné číslo : R - 021/703 

Zapisovateľ: 

Overovatelia: 

ZÁPISN ICA 

ZO ZHROM AŽDENIA PODIELNIKOV 

DŇA: 12. JÚNA 2022 

PavelSoja {30.9.1977) 

Ján Gorlický, st. (7. 5. 1960) 

Marián štefaňák, Mgr. (10. 10. 1985) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
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Program: 

1. Prezentácia účastníkov od 13:00 do 14:00 hod. 

2. Privítanie a úvod 

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Volba mandátovej a volebnej komisie 

5. Správa o činnosti výboru a lesnej hospodárskej činnosti za rok 2021, 

predseda výboru PS - Matúš Komiňák, Ing. 

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021, 

odborný lesný hospodár PS - Ján Draxler 

Príloha č. 2 

7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2021 a schválenie ročnej účtovnej závierky, 

poverení účtovník PS - Archanjel Slovakia, s. r. o. 

8. Správa dozornej rady za rok 2021, 

člen dozornej rady - Tomáš Ovšonka 

9. Volba členov výboru 

10. Volba členov dozornej rady 

11. Školenie ochrany pred požiarmi: požiarno-technická bezpečnosť, 

spoločnosť LIVONEC SK, s. r. o. - servis protipožiarnej a záchranárskej techniky 

12. Diskusia 

13. Vyhlásenie volebných výsledkov 

14. Ustanovenie a schválenie uznesení pre ďalšie fungovanie PS na rok 2022 

15. Záver 
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K bodu 1: Prezentácia 
Zhromaždenie podielnikov Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo 

Matiašovce prezentovalo účasť podielnikov v čase od 13:00 do 14:00 hod. (ďalej „VZ") 

priestor pre stretnutie členov zhromaždenia bol prispôsobený bezpečnostným 

potrebám predchádzaniu ochorení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby Covid-19 

Zhromaždenie podielnikov bolo po celú dobu prezentácií údajov z jednotlivých správ 

prednášajúcich a volebných údajov sprevádzané aj obrazovou prezentáciou na 

diaprojektore 

prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

Súčasná evidencia podielnikov a výmery z internej databázy PS: 

Typ Počet 

Známi spoluvlastníci URBÁR+ SON 365 

~z toho 
LP PS Matiašovce; I ČO: 31988962 1 

Neznámi (zastupovaní SPF} 254 

Zosnulý 37 

Tretie osoby-TANAP 

IČO : 31966977 1 

Celkom za všetky typy 657 

Metodika výpočtu uznášania schopnosti: 

Hlasy všetkých členov: 

známy členovia: sila hlasu 90,87 hlasu; 

plus hlasy správcov resp. tretie osoby: 0,51 hlasu 

plus neznámy členovia v správe SPF: 5,36 hlasu; 

Výmera v m2 

7 244 499,344 

2 949 610,50 

429 596,658 

96 489,066 

40 598,695 

7 811183,763 

Hlasy 

90,87 

37,28 

5,36 

1,20 

0,51 

97,94 

mínus sila hlasu LPPS Matiašovce v zmysle§ 15 ods. 1) ,,Každý č len spoločenstva má pri rozhodovaní 

zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru LJČasti člena spo ločen stva na výkone práv a 
povinností podľa § 9 ods . 4. Spoločenstvo, ktoré je č lenom seba samého , nemá pri rozhodovaní zhromaždenia 

žiadne hlasy. "Sila hlasu LPPS 37,28 hlasu; 

mínus silu hlasu za zosnulých podielnikov 1,20 hlasu; 

sa rovná 58,26 hlasu t. j . 4 550 795,66 m2 maximálna sila hlasu na všetkých členov na 

zhromaždení dňa 12. 6. 2022 . 

Nadpolovičná väčšina všetkých členov z 58,26 hlasu t. j. 4 550 795,66 m2, činí nad výmeru 

2 275 397,83 m2 t.j. 29,13 hlasu sily hlasu k schvaľovaniu bodov v zmysle§ 14 ods. 7). 
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K bodu 2: Privítanie a úvod 

zhromaždenie podielnikov Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstvo 

Matiašovce(ďalej len „VZ") otvoril a prítomných privítal podpredseda výboru PS 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 

predniesol program zhromaždenia (príloha č . 2) a vyzval prítomných, aby 

pripomienkovali k programu, 

podielnik Andrej Kuchta, mal požiadavku o zmenu bodov poradia programu, aby bod 

číslo 12. diskusia bola pred presunutá na bod číslo 9, pred volbami a kandidáti sa mohli 

predstaviť 

došlo k hlasovaniu na priebeh navrhnutých bodov programu Valného zhromaždenia 
konaného dňa 12. 6. 2022 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Jednohlasne schválené 

Prítomných oboznámil s účasťou na VZ, na ktorej bolo prítomných podielnikov osobne, alebo 

v zastupovaní na základne splnomocnenia zo všetkých známych podielnikov na spoločnej 

nehnuteľnosti t. z. ,,URBÁR" a spoločne - obhospodarovanej nehnuteľnosti t. z. ,,SÚKROMNÉ 

POZEMKY" spolu 44, 75 hlasu (t.j . 44, 75 % zo všetkých podielnikov), čo predstavuje 76,502 % 
zo známych podielnikov. 

V zmysle zákona 97 /2013 Z. z. §15 ods. 2) 

► Zhromaždenie rozhoduje podľa §14 ods. 7 písm . a), b), i), j) nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov spoločenstva. 

► o veciach podľa §14 ods. 7 písm. c), f), g), h), k) zhromaždenie rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej 

nehnuteľnosti, u nás „URBÁR" nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond, podľa 
§10 ods. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, 

u nás „SÚKROMNÉ POZEMKY" nespravuje, alebo s ktorými nenakladá správca, 

u nás TANAP a SPF . 

► veciach podľa § 14 ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej 

nehnuteľnosti, u nás „URBÁR" nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. 

Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti 

rozhodnutia zhromaždenia. 

Do pôsobnosti Zhromaždenia podielnikov konaného dňa 12. 6. 2022 podľa § 14 ods. 7 patrí 

články písmena c), f), g), h), k). 

c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva uvedených v§ 13 ods. 1 písm. b) až d), 

f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a 

spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva, 

g) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, 

h) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty, 

k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené 

iným orgánom spoločenstva. 
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K bodu 3: Voľba zapisovateľa zápisnice 
zhromaždenie podielnikov na základe odporučenia dozornej rady jednohlasne schválilo 

voľbu zapisovateľa. 

• zapisovateľ: Pavel Soja (30. 9. 1977) 

K bodu 3: Voľba overovateľov zápisnice 

zhromaždenie podielnikov na základe odporučenia dozornej rady jednohlasne schválilo 

volbu overovateľov zápisnice : 

• Ján Gorlický, st. (7. 5. 1960) 

• Marián štefaňák, Mgr. (10. 10. 1985) 

K bodu 4: Voľba mandátnej a volebnej komisie 

zhromaždenie podielnikov na základe odporučen i a dozornej rady jednohlasne schválilo 

volebnú a mandátovú komisiu na spočítavanie hlasov podielnikov pri prezentácií a pri 

volbách od orgánov spoločenstva: 

• Alena Bednarčíková (12. 10. 1976) 

• Anna Pisarčíková, Bc. (17.8.1979) 

• Viktória Mačurová (nečlenka PS) 

K bodu S: Správa o činnosti výboru a lesnej hospodárskej činnosti za rok 2021 

správu o hospodárení PS, ťažobnej činnosti za rok 2021 a aktivitách výboru predniesol 

predseda Komiňák Matúš, Ing. (viď príloha č . 3) 

K bodu 6: Správa o lesnom hospodárení za rok 2021 

správu o lesnom hospodárení za rok 2021 predniesol zamestnanec na dohodu - odborný 

lesný hospodár Ján Draxler (viď príloha č . 4) 
ťažba spolu 947,21 m3, z toho externý odberatelia: 589,13 m3, samovýroba 

podielnikov 358,08 m3 

Zákonné rezervy na lesnú pestovnú činnosť: 
na rok 2022 suma 5.300 EUR, 

na rok 2023 suma 4.000 EUR, 

na rok 2024 suma 4.000 EUR. 

K bodu 7: Správa o finančnom hospodárení za rok 2021 a schválenie ročnej účtovnej 

závierky: 
finančná správa za rok 2021 (viď príloha č . 5) predniesol poverení účtovník PS v zastúpení 

účtovnej firmy Archanjel Slovakia, s.r.o. 

finančnú správu vypracovala účtovná firma Archanjel Slovakia, s. r. o. IČO : 46 122 478. 

výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti roku 2021 predstavoval zisk 

v sume 12 466,00 EUR, ktorý bude preúčtovaný na účet 428 - nerozdelený zisk minulých 

rokov. 
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Návrh vysporiadania zostatku účtovnej straty za účtovné obdobie 2019 v sume 997,96 EUR, 

zostatok zisku v sume 11 468,04 EUR ponechaný na účte nerozdeleného zisku. 

Výsledok hospodárenia za rok 2019(strata) - 5.019,12 

EUR 

Nerozdelený zisk rokov, ktorý bol v 2020 použitý na vyrovnanie 4.021,16 EUR 

straty: 
·, Nerozdelený zisk za rok 2017 459,16 EUR ,. 
,. Nerozdelený zisk za rok 2018 2. 104,78 EUR 
·, 

Nerozdelený zisk za rok 2020 1.457,20 EUR ,. 
Zostatok straty na účte 429-019 - nerozdelené strata min. rokov -997,96 EUR 

schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021 v prezentovanom znení 

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 
Ročná účtovná závierka jednohlasne schválená. 

K bodu 8: Správa o dozornej rady 
správu dozornej rady o kontrole činnosti výboru PS, kontrole ťažobnej činnosti za rok 2021 

a aktivitách dozornej rady pripravil predseda dozornej rady Tomáš Ovšonka s členmi 

dozornej rady. (viď príloha č. 6} 

K bodu 9: Diskusia 

Predstavenie a predvolebné slová všetkých kandidátov do orgánov PS, ktorí písomnou formou 

podali kandidátku do výboru a dozornej rady. 

Príspevok číslo 1: V diskusií nadviazal predseda pozemkového spoločenstva Matúš 

Komiňák, Ing. na dlhodobo riešenú administratívnu problematiku v oblasti vlastníctva majetku 

spoločnej nehnuteľnosti v rozlohe 294,961 ha v podiele 1/1, ktorá na VZ 2.8.2020 bola 

podielnikmi schválená k prinavráteniu správaných majetkových pomerov reálnym vlastníkom 

resp. ich potomkom variantom b) manuálnym prepočtom podielov z roku 1999 z dôvodu 

straty pôvodnej pozemkovej knihy na katastri nehnuteľnosti v Kežmarku, ktorá sa má udiať 

notárskou zápisnicou, po vyzbieraní úradných historických dokumentov. Predseda dôrazne 

vyzval, aby každý podielnik začal do kancelárie PS doručovať potrebné dokumenty 

k prinavráteniu vlastníctva. Je to pre PS veľmi dôležité, keďže sa jedná o tak obrovskú plochu 

takmer 37,28% z celkovej rozlohy. 

Príspevok číslo 2: Podielnik Andrej Kuchta (29. 4. 1942} s výmerou 48 878,65 m2; pripomenul 

absenciu osobného kontaktu, ktorý roku 2021 bol na zhromaždení prisľúbení a navrhoval aj 

ročnú odmenu pre členov výboru, aby za venovanú prácu, energiu a čas pre PS mali patričné 

vyrovnanie. 
za príspevok poďakoval a na otázky odpovedal predseda PS Ing. Matúš Komiňák, z tejto 

diskusie vznikol bod uznesenia . 
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Príspevok číslo 3: Podielnik Jozef Obrotka {18. 3. 1966) s výmerou 12 542,10 m2
, dotazoval 

k prvému príspevku predsedu otázkou prečo sa nevie nájsť pozemková kniha, ako je to možné, 

dotazoval sa na základe čoho vôbec urbár ako taký vznikol za č i as Rakúsko-Uhorska, ako táto 

situácia vôbec vznikla a pretrváva takmer. 

za príspevok poďakoval a na otázky odpovedal predseda PS Ing. Matúš l<omiňák 

a podpredseda PS Ing. Tomáš Veselovský, PhD., z tejto diskusie vyplynula odvolanie sa 

na zápisnicu s detailným popisom problematiky predchádzajúceho zhromaždenia 

podielnikov dňa 2. 8. 2020 v bode 9. 

špecifická problematika konzultovaná s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky; odbor legislatívy, pôdy a pozemkov, sekcia legislatívy s 

Mgr. Martinom lllášom. 

V diskusií vznikli všeobecné témy otázky na tému spoločnej nehnuteľnosti a spoločne 

obhospodarovanej nehnuteľnosti, k dedičským konania a nevysporiadaným podielom po 

nebohých, ktorí figurujú na katastri nehnuteľnosti stále ako tzv. žijúci, k požiadavkám na kúpu 

drevnej hmoty. 

K bodu 10: Volba (5-tich) členov výboru 
Kandidatúru v písomnej podobe podali 7 kandidáti. Každý z kandidátov doručil samotne 

oznámenie v písomnej podobe predsedovi, kde prejavuje svoju vôľu kandidovať do výkonného 

orgánu PS. 

Kandidáti do Výboru: 
Ján Draxler, nar. 3. 2. 1959, Tatranská 386/42, Spišská Stará Ves, s výmerou 14 509,85 m2 

Ing. Tomáš Veselovský PhD., nar. 20. 7. 1982, Pod Lesom 197 /16, Matiašovce, s výmerou 31 447,84 m2 

Ing. Matúš Komiňák, nar. 7. 8.1991, Hlavná 112/166, Matiašovce, s výmerou 1324,88 m2 

František Kuchta, nar. 18. 2. 1969, Hlavná 85/120, Matiašovce, s výmerou 43 074,81 m2 

Ján Martančík, nar. 30. 3. 1955, Pod Lesom 272/93, Matiašovce, s výmerou 55 600,84 m2 

Pavel Soja, nar. 30. 9. 1977, Uherová 2910/17, Poprad, s výmerou 96 804,62m2 

Mgr. Michal Jakubkovič, nar. 6. 10. 1966, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, s výmerou 78 725,86 m2 

K bodu 11: Volba (3-och) členov dozornej rady 
Kandidatúru v písomnej podobe podali 5 kandidáti. Každý z kandidátov doručil samotne 

oznámenie v písomnej podobe predsedovi, kde prejavuje svoju vôľu kandidovať do 

kontrolného orgánu PS 

Kandidáti do dozornej rady: 
Tomáš Ovšonka, nar. 27. 4. 1984, Pod Lesom 255/75, Matiašovce, s výmerou 36 387,89 m2 

Peter Bachleda, nar. 10. 6. 1980, Matiašovce 96, Matiašovce, s výmerou 106 237,52 m2 

Miroslav Mačura, nar. 29.5 . 1961, Mlynská 166/11, Matiašovce, s výmerou 26 969,37 m2 

František Lopata, nar. 2. 5. 1975, Štúrova 252/62, Spišská Stará Ves, s výmerou O m2 
- nečlen PS 

Mgr. Michal Jakubkovič, nar. 6. 10. 1966, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, s výmerou 78 725,86 m2 

K bodu 12: Školenie ochrany pred požiarmi: požiarno-technická bezpečnosť 
Školenie prebehlo ústnym podaním informácií celému kolektívu zúčastnených v zastúpení 

poverenej pracovníčky spoločnosti LIVONEC Sl<, s. r. o. - servis protipožiarnej a záchranárskej 

techniky 
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K bodu 13: Vyhlásenie volebných výsledkov 

Členovia výboru: 
Dátum 

Meno, priezvisko, titul Adresa narodenia Podiel v m2 Získane hlasy 

Hlavná 112/166, 
Matúš Komiňák, Ing. Matiašovce 07 . 08. 1991 1.324,88 m2 23,2614 

Pod Lesom 197 /16, 
Tomáš Veselovský, Ing., PhD. Matiašovce 20. 07. 1982 31.447,84 m2 22,9203 

Tatranská 386/42, 
Ján Draxler Spišská Stará Ves 03. 02.1959 14.509,85 m2 22,7365 

Uherová 2910/17, 

Pavel Soja Poprad 30. 09 . 1977 96 804,62 m2 19,4537 
Hlavná 85/120, 

František Kuchta Matiašovce 18. 02.1969 43.074,81 m2 14,7178 
Pod Lesom 272/93, 

Ján Martančík Matiašovce 30. 03. 1955 55.600,84 m2 13,6101 

Štúrova 446/54, 

Mgr. Michal Jakubkovič Spišská Stará Ves 06.10. 1966 78 725,86 m2 5,0877 

- členovia zhromaždenia podielnikov volili formou volby „en bloc" v zmysle zmluvy 
o pozemkovom spoločenstve článok IV. ods. 10, na funkčné obdobie 5-tich rokov do 
11.6.2027 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 
Jednohlasne schválené 

Členovia dozornej rady: 

Meno, priezvisko, titul Adresa 

Pod Lesom 255/75, 
Tomáš Ovšonka Matiašovce 

Štúrova 252/62, 

František Lopata, ml. Spišská Stará Ves 

Mlynska 166/11, 
Miroslav Mačura Matiašovce 

Matiašovce 96, 

Peter Bachleda Matiašovce 

Štúrova 446/54, 

Mgr. Michal Jakubkovič Spišská Stará Ves 

Dátum 
narodenia Podiel v m2 

Získane hlasy 

27. 04. 1984 36.387,89 m2 23,7887 

02. 05 . 1975 nečlen 20,9753 

29.05 .1961 26.969,37 m2 20,8622 

10. 06. 1980 106.237,52 m2 3,7974 

06.10.1966 78 725,86 m2 3,1989 

- členovia zhromaždenia podielnikov volili formou volby „en bloc" v zmysle zmluvy 
o pozemkovom spoločenstve článok IV. ods. 10, na funkčné obdobie 5-tich rokov do 
11.6. 2027 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 
Jednohlasne schválené 
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K bodu 14: Uznesenia a schválenie uznesení pre ďalšie fungovanie PS 

1. VZ ukladá výboru zalesnenie vykázanej lesnej plochy podľa plánu starostlivosti o les 1,5 ha 

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Návrh schválený. Termín: do 31.12.2022 

2. VZ ukladá výboru zveľadenia lesa v sume 5.300 EUR zo lesnej zákonnej rezervy. 

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Návrh schválený. Termín : do 31.12.2022 

3. VZ ukladá výboru aktualizáciu web stránky lppsmatiasovce.webnode.sk 

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2022 

4. VZ ukladá výboru aktualizovanie a zverejnenie predajného cenníka drevnej hmoty 
Hlasovan ie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 
Návrh schválený. Termín: do 31.12.2022 

5. VZ ukladá výboru vyhotovenie špecifickej zápisnice „ zápisnica o odmenách " s obsahom 

čestného prehlásenia o vzdaní sa odmeny platná pre všetkých členov výboru a dozornej rady, 

mzdy za výkon funkcie v menovaných funkciách za rok 2022. 

Hlasovanie: 

• Za návrh : všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2022 

6. VZ ukladá výboru intenzívnu súčinnosť s podielnikmi, ktorý vlastnia historické dokumenty 

k LV 985, LV 1376, LV 2046 aby sa prinavrátilo osobné vlastníctvo z pomeru 1/1 medzi členov 

Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce. Zabezpečenie vytvorenia 

notárskej zápisnice z adekvátnych historických dokumentov. 

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2022 
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7. VZ ukladá vytvoriť priestor pre osobný kontakt podielnikov s členmi výboru buď formou 

videokonferencií, telefonických konzultácií či úradných hodín. S prihliadnutím na opatrenia 

prikázané Úradom verejné zdravotníctvo SR 

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci 

• Proti návrhu: nik 

• Zdržal sa: nik 

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2022 

K bodu 15: Záver 

Predseda Lesopôdohospodárskehopozemkového spoločenstva Matiašovce, Matúš l<omiňák, 

Ing. poďakoval prítomných za účasť na zhromaždený a aktívny záujem o PS a v mene všetkých 

kandidátov za prejavenú dôveru, následne ukončil zhromaždenie v čase 16:30. 

Matiašovce, dňa 12. 6. 2022 

Členovia výboru: 

1. Ing. Matúš l<omiňák (7. 8. 1991} 

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20. 7. 1982) 

3. Ján Draxler (3. 2. 1959) 

4. Pavel Soja (30. 9. 1977) 

S. František Kuchta (18. 2. 1969} 

❖ Ján Martančík (30. 3. 1955} - náhradník 

Členovia dozornej rady: 

1. Tomáš Ovšonka (27. 4. 1984} 

2. František Lopata (2 . S. 1975} / nečlen LPPS 

3. Miroslav Mačura (29. S. 1961} 

❖ Peter Bachelda( l 0. 6. 1980} - náhradník 
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Podpisy zodpovedných osôb: 

Zapisovateľ: 

Pavel Soja (30. 9. 1977) 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Gorlický, st. (7. 5. 1960) 

Marián Štefaňák, Mgr. (10. 10. 1985 
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